Ramen en deuren

Ramen en deuren
Maar liefst 75% van de markt voor houten deuren wordt beleverd door fabrikanten die
zijn aangesloten bij het GND-garantielabel. Daarmee heeft GND alle kennis, kunde en
kwaliteit in huis om altijd een passende oplossing te bieden voor deurkozijncombinaties.
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Kwaliteitslabel opent de deur
naar zekerheid en garantie

Waarom is het GND-garantielabel zo waardevol? We vroegen het aan Henk Breel, directeur van de stichting GND. "Wij bieden
opdrachtgevers, architecten, adviesbureaus
en bestekschrijvers de garantie en zekerheid dat er oplossingen geboden worden
voor wat er ontworpen is. Daarbij garanderen we dat vrijheid in vormgeving, afwerking, kleurstelling en afmeting tot een
minimum beperkt zal blijven. Daarnaast leveren we kennis en geven we advies, zodat
datgene wat er getekend en voorgeschreven wordt, in de uitvoering ook realiseerbaar, betaalbaar en van een uitmuntende
kwaliteit is."

Te allen tijde voldoen aan
wet- en regelgeving
Met een deur waar het GND-garantielabel
op zit, weet men zich verzekerd dat er aan
alle technische vereisten voldaan wordt,
waaraan deuren moeten voldoen. Breel:
"Of het nu gaat om inbraak-, brand-, rooken geluidwerendheid, of meer bouwfysische eisen, zoals thermische isolatie, luchten waterdichtheid of duurzaamheid. Met
een GND-deur weet men zeker dat men
voldoet aan alle wet- en regelgeving."

Bestekvermelding zonder een
marktpartij voor te schrijven
Wanneer de GND garantie en de GND zekerheidsklasse in een bestek vermeld staan,
dan geeft dit de zekerheid dat er een product van een GND aangesloten fabrikant
wordt toegepast. Daarmee is men verzekerd van een deur die aan alle eisen voldoet en waar heldere garanties over kwali-

Inmiddels wordt de QR-code op maandelijkse basis
zo'n 500 tot 600 gescand.
teit en prestaties van toepassing zijn. "Met
70 tot 80% marktdekking door de GND fabrikanten, geeft vermelding in een bestek
een dermate ruime keuze in fabrikanten,
dat er geen sprake meer is van het voorschrijven van een marktpartij", aldus Breel.

Controleerbare prestaties
mét garantie
Met de gratis GND-app zijn prestatie en
garantie makkelijk te controleren. Middels
deze ‘deurscanner app’ kan eenvoudig de
QR-code op de deur ingelezen worden,
zelfs zonder internetverbinding. Naast informatie over de prestaties op het gebied
van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid, biedt de app aanvullende informatie over de vermelde veiligheidscategorieën en -waarden. Breel vult aan: "Ook is
het mogelijk om de labelcode in te voeren
in de app, zonder de deur te scannen. Inmiddels wordt de QR-code op maandelijkse
basis zo'n 500 tot 600 keer gescand, om de
betreffende deur te controleren op juiste
toepassing en uitvoering."

Individuele innovaties met
meerwaarde voor iedereen

GND garantiedeuren levert tevens kennis en geeft advies, zodat datgene wat er getekend en voorgeschreven
wordt, in de uitvoering ook realiseerbaar, betaalbaar en van een uitmuntende kwaliteit is.
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Met een deur waar het GND-garantielabel op zit, weet
men zich verzekerd dat er aan alle technische vereisten
voldaan wordt, waaraan deuren moeten voldoen.

Breel schetst hoe innovaties doorgevoerd
worden: "De aangesloten fabrikanten innoveren individueel, waarbij wij als stichting
een helicopterview hebben op de ontwikkelingen. Wij kijken naar de overkoepelende meerwaarde van de innovatie voor alle
marktpartijen. Als stichting zorgen we voor
de instrumenten om de markt te bewerken
en dat we voorkomen in bestekken." ■
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